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ความเห็นของบรษิทัจดัการ 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหนว่ยลงทนุ กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเลีย้งชพี (IN-RMF) 

 ตลาดหุน้ท่ัวโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึน้ในเดอืนมกราคม ซึง่เป็นแนวโนม้ต่อเนื่องจากปลายปีที่แลว้ ทัง้ในส่วนของตลาด

สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ดว้ยความคาดหวังว่า การขึน้ดอกเบีย้อย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ นัน้ใกลจ้ะสิน้สุดลง และ 

การเปิดประเทศเร็วกว่าคาดของจนีจะเป็นแรงชว่ยสนับสนุนต่อเศรษฐกจิโลก ซึง่การประชมุ FOMC ลา่สดุในวันที ่31 มกราคม ถงึ 

1 กมุภาพันธท์ีผ่า่นมา ทีม่กีารปรับขึน้ดอกเบีย้อกี 0.25% นัน้เป็นไปตามทีต่ลาดคาด ขณะทีต่ัวเลขเศรษฐกจิสหรัฐฯ ยังมสีญัญาณ

ที่ดแีละไม่ดีปะปนกัน โดยในภาคการจา้งงานนั้นนับว่าค่อนขา้งดี ขณะที่ดัชนีชีวั้ดทางดา้นธุรกจิภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวลง

มากกวา่คาด ท าใหค้วามกังวลของนักลงทนุต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยในสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นทีต่อ้งตดิตามตอ่ไป 

ทัง้นี้ Valuation ของหุน้ในตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ อาจจะมีความตงึตัวไปบา้ง โดยเฉพาะธุรกจิที่ไม่ใช่เทคโนโลยี  

แตธ่รุกจิดา้นเทคโนโลยนัีน้ แมร้าคาจะนับวา่ไมแ่พง แตด่ว้ยผลประกอบการลา่สดุ พบวา่หุน้ในกลุม่เทคโนโลยหีลายตัวมสีัญญาณ

การชะลอตัวมากขึน้ของรายได ้ซึง่เป็นแรงกดดันต่อการประเมนิมูลค่าในอนาคต สว่นหุน้จนีที่ปรับตัวขึน้มาเร็วก็อาจจะมีการถูก

ขายท าก าไรบา้ง เนื่องจากราคาหุน้สะทอ้นการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิเร็วเกนิไป ซึง่ปัจจัยเหล่านี้อาจจะท าใหบ้รรยากาศการลงทุน

ในตลาดตา่งประเทศไมไ่ดเ้ป็นผลบวกต่อตลาดหุน้ไทยไดใ้นระยะสัน้  

ส าหรับตลาดหุน้ไทย แมจ้ะไม่ไดป้รับตัวขึน้มากนักตัง้แต่ตน้ปี ดว้ย Valuation ทีต่งึตัวไปบา้งในบางธุรกจิทีเ่กีย่วกับการ

เปิดประเทศซึง่ราคาหุน้ขึน้มาสะทอ้นความคาดหวังไปแลว้ในช่วงก่อนหนา้ แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังกับการฟ้ืนตัวของภาค

การท่องเที่ยวที่อาจจะช่วยใหธุ้รกจิในบางกลุ่มสามารถฟ้ืนตัวไดด้ีกว่าที่คาดได ้ประกอบจากการคาดการณ์ของส านักวิจัย

เศรษฐกจิหลายแห่งมมีุมมองว่า เศรษฐกจิไทยนัน้จะเตบิโตไดม้ากกว่าเศรษฐกจิโลก ซึง่คาดว่าจะช่วยใหต้ลาดหุน้ไทยมีความ

แข็งแกร่งมากกวา่ตลาดหุน้โลก โดยเฉพาะในภาวะทีเ่กดิความผันผวนในดา้นลบ จงึคาดวา่ SET Index น่าจะอยูใ่นลักษณะ Side-

ways ไปอกีสักพักหนึ่ง ประกอบกับค่าเงนิบาททีเ่ร ิม่กลับมาอ่อนค่าอาจจะท าใหนั้กลงทุนต่างชาตลิดปรมิาณการซือ้ต่อเนื่องลง 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มคีวามน่าสนใจ ยังคงเกีย่วขอ้งกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ และการท่องเที่ยว โดยเนน้ตัวที่ยังมี Valuation 

ไมไ่ดส้งูมากนัก เชน่ ธรุกจิคา้ปลกี ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยแ์ละนคิมอตุสาหกรรม ธรุกจิการแพทย ์ธรุกจิธนาคาร เป็นตน้ 

 ส าหรับการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 สงิหาคม 2565 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2566 กองทุน IN-RMF มีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิณ 

วันที ่31 มกราคม 2566 เท่ากับ 9,173.32 ลา้นบาท หรอื 29.9983 บาทต่อหน่วยลงทุน และมผีลการด าเนนิงานยอ้นหลังในรอบ

ระยะเวลาหกเดอืน คดิเป็น 7.44% 

กองทุนบัวหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ และขอใหค้ ามั่นว่าบรษัิทจะ

บรหิารกองทนุดว้ยความระมัดระวัง รอบคอบ ภายใตก้ฎเกณฑต์า่งๆ ทีก่ าหนด และยดึมั่นในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยโคร่งครัด 

 

 Fund Management 

 กองทนุบัวหลวง 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ต.ค. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่27 ก.ค. 65 

1 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

3 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 63 

5 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 61 

10 ปี 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 56 

มลูคา่หนว่ยลงทุน1 (บาท) 29.8885  27.9214  28.0530  26.6067  30.0656  21.9398  

ผลการด าเนนิงาน 

ของ IN-RMF 
0.37 7.44 6.93 4.08 -0.04 3.18 

เกณฑม์าตรฐาน2 4.09 7.29 4.29 6.44 1.25 4.47 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

7.603 8.553 10.56 17.97 15.70 15.17 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

7.953 8.943 10.90 19.55 16.68 15.58 

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

3 % ตอ่ปี 
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รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   9,187,582,340.54 100.16 

  หุน้สามญั       

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

197,449,420.00 2.15 

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด

(มหาชน) 

 

68,984,640.00 0.75 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) 

 

76,295,520.00 0.83 

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 

 

290,203,200.00 3.16 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

441,343,800.00 4.81 

        บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ ากัด (มหาชน) 

 

244,198,150.00 2.66 

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 

 

88,160,000.00 0.96 

        บรษัิท บบีจีไีอ จ ากัด (มหาชน) - 18,354,567.00 0.20 

        บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) 

 

44,323,030.00 0.48 

        บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

103,109,730.00 1.12 

        บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

34,182,500.00 0.37 

        บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

212,988,950.00 2.32 

        บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

83,792,500.00 0.91 

        บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

331,595,575.00 3.61 

        บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากัด (มหาชน) 
 

234,599,490.00 2.56 

        บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

274,016,575.00 2.99 

        บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

 

633,040,800.00 6.90 

        บรษัิท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

135,330,975.00 1.48 

        บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

 

33,568,894.00 0.37 

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร       

        บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) 

 

224,581,500.00 2.45 

        บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 

32,349,375.00 0.35 

        บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
 

373,596,300.00 4.07 

        บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

66,008,320.00 0.72 

        บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

146,380,275.00 1.60 

        บรษัิท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

213,103,525.00 2.32 

        บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

43,363,040.00 0.47 
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รายละเอยีดการลงทุน ระดบั CG Scoring มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

 

39,112,200.00 0.43 

        บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

16,888,434.00 0.18 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 

178,298,000.00 1.94 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 
 

38,334,240.00 0.42 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

153,036,380.00 1.67 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

172,886,175.00 1.88 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

315,651,750.00 3.44 

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

69,697,034.55 0.76 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

389,046,240.00 4.24 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

69,713,920.00 0.76 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

37,783,020.00 0.41 

        บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

 

51,142,785.00 0.56 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

178,577,112.00 1.95 

        บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

101,400,000.00 1.11 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

23,519,392.00 0.26 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

384,491,772.00 4.19 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

83,682,401.30 0.91 

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

615,042,450.00 6.70 

        บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

186,690,200.00 2.04 

        บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

174,333,250.00 1.90 

        บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

225,695,820.00 2.46 

        บรษัิท พรมิา มารนี จ ากัด (มหาชน) 

 

155,623,875.00 1.70 

        บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) 

 

139,585,050.00 1.52 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท สเีดลตา้ จ ากัด (มหาชน) - 103,530,000.00 1.13 

        บรษัิท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) 

 

191,554,200.00 2.09 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 280,737,568.67 3.06 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 4,119,862.45 0.04 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 162,488,557.57 1.77 

        

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   9,173,323,648.76 

มลูคา่หนว่ยลงทุน (บาทตอ่หนว่ยลงทุน)   29.9983 
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ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สี่วน

ไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดูแลกจิการบรษัิท

จดทะเบยีน ประจ าปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 280.74 3.05 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์ 

หรอืบรษัิทเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

4.12 0.04 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดร้ับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

เรือ่งการลงทนุของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกมุภาพันธ ์2566 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบัความ

นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่ 

หนา้ต ัว๋ 

มลูคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/02/23 AAA 15,000,000.00 14,997,074.54 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/03/23 AAA 140,000,000.00 139,886,174.81 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/04/23 AAA 126,000,000.00 125,854,319.32 

4. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (2,624,209.90) 

5. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

- - AA+(tha) - 165,112,767.47 

6. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด 

(มหาชน) 

- - AAA - 4,119,862.45 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 

Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่าทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ ่ามากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหน้ี

ไดต้ามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับต ่า A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 

• อันดับความน่าเชือ่ถือจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

  บาท 

สนิทรพัย ์   

  เงนิลงทนุตามราคายตุธิรรม (ราคาทนุ 9,133,770,751.39 บาท) 9,014,630,374.47 

  เงนิฝากธนาคาร 320,219,827.80 

  ลกูหนี้จากดอกเบีย้และเงนิปันผล 6,672,086.33 

     รวมสนิทรัพย ์ 9,341,522,288.60 

    

หนีส้นิ   

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,779,722.41 

  หนี้สนิอืน่ 478,969.37 

  เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 146,714,046.19 

  เจา้หนี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 7,225,901.87 

     รวมหนี้สนิ 168,198,639.84 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 9,173,323,648.76 

สนิทรพัยสุ์ทธ:ิ   

  ทนุทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 3,057,941,391.73 

  ก าไรสะสม   

     บัญชปีรับสมดลุ 3,275,034,859.14 

     ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจากการด าเนนิงาน 2,840,347,397.89 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 9,173,323,648.76 

    

จ านวนหน่วยลงทนุทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด (หน่วย) 305,794,139.1733 

สนิทรัพยส์ทุธติ่อหน่วยลงทนุ (บาท) 29.9983 
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งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)   

ชือ่หลกัทรพัย ์
วนัครบ 

ก าหนด 
  

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
  ราคายตุธิรรม (บาท) 

            

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ           

  หุน้สามญั (96.89%)           

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (2.96%)           

บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) (2.19%)     8,736,700.00   197,449,420.00 

บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.77%)   4,790,600.00   68,984,640.00 

          266,434,060.00 

    วสัดกุอ่สรา้ง (11.67%)           

บรษัิท ผลติภัณฑต์ราเพชร จ ากัด (มหาชน) (0.85%)     9,082,800.00   76,295,520.00 

บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) (3.22%)     863,700.00   290,203,200.00 

บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (4.90%)   12,980,700.00   441,343,800.00 

บรษัิท ทพีไีอ โพลนี จ ากัด (มหาชน) (2.71%)     131,999,000.00   244,198,150.00 

          1,052,040,670.00 

    พลงังานและสาธารณูปโภค (24.70%)           

บรษัิท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) (0.98%)     7,600,000.00   88,160,000.00 

บรษัิท บบีจีไีอ จ ากัด (มหาชน) (0.20%)     2,622,081.00   18,354,567.00 

บรษัิท บซีพีจี ีจ ากัด (มหาชน) (0.49%)     4,499,800.00   44,323,030.00 

บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (1.14%)     5,960,100.00   103,109,730.00 

บรษัิท ซเีค พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.38%)     7,562,500.00   34,182,500.00 

บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากัด (มหาชน) (2.36%)     2,462,300.00   212,988,950.00 

บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (0.93%)   1,218,800.00   83,792,500.00 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (3.68%)   6,169,220.00   331,595,575.00 

บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากัด (มหาชน) (2.60%)     76,666,500.00   234,599,490.00 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (3.04%)     8,241,100.00   274,016,575.00 

บรษัิท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) (7.02%)   3,691,200.00   633,040,800.00 

บรษัิท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (1.50%)     3,203,100.00   135,330,975.00 

บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (0.37%)   13,216,100.00   33,568,894.00 

          2,227,063,586.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
วนัครบ 

ก าหนด 
  

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
  ราคายตุธิรรม (บาท) 

            

    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (12.82%)           

บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) (2.49%)   1,151,700.00   224,581,500.00 

บรษัิท แอ็ดวานซ ์อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) (0.36%)    4,792,500.00   32,349,375.00 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (4.14%)   7,547,400.00   373,596,300.00 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จ ากัด (มหาชน) (0.73%)     5,156,900.00   66,008,320.00 

บรษัิท อนิทัช โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (1.62%)     2,012,100.00   146,380,275.00 

บรษัิท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) (2.36%)     5,720,900.00   213,103,525.00 

บรษัิท สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.48%)     7,743,400.00   43,363,040.00 

บรษัิท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) (0.43%)     5,794,400.00   39,112,200.00 

บรษัิท ซมิโฟนี่ คอมมนูเิคชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.19%)   2,814,739.00   16,888,434.00 

          1,155,382,969.00 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(23.97%)           

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากัด (มหาชน) (1.98%)     8,914,900.00   178,298,000.00 

บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) (0.43%)     5,324,200.00   38,334,240.00 

บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) (1.70%)     12,860,200.00   153,036,380.00 

บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) (1.92%)     29,056,500.00   172,886,175.00 

บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) (3.50%)     4,430,200.00   315,651,750.00 

บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (0.75%)   4,430,835.00   67,791,775.50 

บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) (4.32%)     39,297,600.00   389,046,240.00 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) (0.77%)     3,788,800.00   69,713,920.00 

บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (0.42%)     9,942,900.00   37,783,020.00 

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) (0.57%)   8,315,900.00   51,142,785.00 

บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (1.98%)   37,516,200.00   178,577,112.00 

บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) (1.12%)     52,000,000.00   101,400,000.00 

บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) (0.26%)     6,769,900.00   23,017,660.00 

บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (4.27%)   101,717,400.00   384,491,772.00 

          2,161,170,829.50 

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์(17.49%)           

บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากัด (มหาชน) (0.93%)     26,994,323.00   83,682,401.30 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (6.82%)     8,283,400.00   615,042,450.00 

บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (2.07%)     12,787,000.00   186,690,200.00 

บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (1.93%)   17,972,500.00   174,333,250.00 

บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (2.46%)   26,243,700.00   221,759,265.00 
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ชือ่หลกัทรพัย ์
วนัครบ 

ก าหนด 
  

จ านวนหนว่ย/ 

เงนิตน้ 
  ราคายตุธิรรม (บาท) 

            

บรษัิท พรมิา มารนี จ ากัด (มหาชน) (1.73%)     20,080,500.00   155,623,875.00 

บรษัิท พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากัด (มหาชน) (1.55%)   8,459,700.00   139,585,050.00 

          1,576,716,491.30 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (3.27%)           

บรษัิท สเีดลตา้ จ ากัด (มหาชน) (1.15%)     10,150,000.00   103,530,000.00 

บรษัิท เน็ตเบย ์จ ากัด (มหาชน) (2.12%)     6,721,200.00   191,554,200.00 

          295,084,200.00 

  รวมหุน้สามญั         8,733,892,805.80 

  พนัธบตัร (3.11%)           

    ธนาคารแหง่ประเทศไทย (3.11%)           

งวดที ่45/91/65 (0.17%) 09/02/2023   15,000,000.00   14,997,074.54 

งวดที ่49/91/65 (1.55%) 09/03/2023   140,000,000.00   139,886,174.81 

งวดที ่1/92/66 (1.40%) 07/04/2023   126,000,000.00   125,854,319.32 

          280,737,568.67 

  รวมพนัธบตัร         280,737,568.67 

รวมหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         9,014,630,374.47 

รวมเงนิลงทุน         9,014,630,374.47 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ)  

  บาท 

รายไดจ้ากการลงทุน   

  รายไดจ้ากเงนิปันผล 94,877,198.26 

  รายไดด้อกเบีย้ 1,920,609.78 

     รวมรายไดจ้ากการลงทนุ 96,797,808.04 

    

คา่ใชจ้า่ย   

  คา่ธรรมเนียมการจัดการ 69,899,156.76 

  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 1,630,980.27 

  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 5,591,932.48 

  คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 51,310.48 

  คา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 2,273,956.16 

     รวมคา่ใชจ่้าย 79,447,336.15 

รายได(้ขาดทนุ)จากการลงทนุสุทธ ิ 17,350,471.89 

    

รายการก าไร(ขาดทนุ)สุทธจิากเงนิลงทุน   

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิีเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 77,308,073.57 

  รายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธทิียั่งไมเ่กดิขึน้ทัง้สิน้ 506,088,525.82 

       รวมรายการก าไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และยังไมเ่กดิขึน้ 583,396,599.39 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 600,747,071.28 
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คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน1 

(Fund’s Direct Expenses) 

จ านวนเงนิ 

หนว่ย : พนับาท 

รอ้ยละ 

ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสุทธ ิ

คา่ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 65,326.31 0.76 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 5,226.11 0.06 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ (Registrar Fee) 1,524.28 0.02 

คา่โฆษณา (Advertising Expense) 1,491.70 0.02 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์(Trading Cost) 12,679.66 0.15 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ2 (Other Expense) 710.43 0.01 

รวมคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 74,278.83 0.86 

1 เป็นคา่ใชจ่้ายไมร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ อนึง่ การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใช ้

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการค านวณ 
2 คา่ใชจ่้ายอืน่ทีน่อ้ยกวา่หรอืเทา่กับรอ้ยละ 0.01 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ
3 ไมร่วมคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลักทรัพย ์
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   

PTR = 3,562,698,530.84 

  8,638,309,030.82 

   

PTR = 0.41 

 

หมายเหต ุ: PTR คอื ความถีข่องการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นพอรต์กองทนุในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึง่ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่า

กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพยข์องกองทุนรวมในรอบ

ระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุน

รวมที่มีค่า PTR สูง บ่งชีถ้งึการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผูจั้ดการกองทุนและท าใหม้ีตน้ทุนการซื้อขาย

หลักทรัพยท์ีส่งู จงึตอ้งพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมเพือ่ประเมนิความคุม้คา่ของการ

ซือ้ขายหลักทรัพยดั์งกลา่ว 
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บรษิทันายหนา้ทีไ่ดร้บัคา่นายหนา้สงูสดุสบิอนัดบัแรก 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

ล าดบัที ่ รายชือ่บรษิทันายหนา้ อตัราสว่นคา่นายหนา้ (%) 

1 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 13.79 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 12.01 

3 บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 9.75 

4 บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด 9.55 

5 บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 7.46 

6 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 7.05 

7 บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 6.78 

8 บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5.40 

9 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 5.09 

10 บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 3.91 

11 อืน่ๆ 19.21 

รวมท ัง้สิน้ 100.00 

คา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพยร์วมเท่ากับ 13,567,240.40 บาท 
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รายชือ่บคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทนุรวมในชว่งหกเดอืน 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

ล าดบัที ่ รายชือ่ 

1 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

2 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษัิทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด หรอืทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท (www.bblam.co.th) และทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 
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ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

ส าหรบัระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

บรษิทัทีใ่หผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั เหตผุลในการรบัผลประโยชน ์

บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร 

จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์

จ ากัด 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด 

(มหาชน) 

Conference Call, เอกสารกองทนุ  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

Conference Call, เอกสารกองทนุ  

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

Conference Call, Adhoc Update, SMS 

และเอกสาร Research 

เพือ่ประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 10 กมุภาพันธ ์2566



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

เลขที ่ 175  อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7  ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ 0 -2674 -6488 โทรสาร 0-2679 -5996  

www.bblam.co.th 




